
Jedenratovrnik sobie nie poradzi

- Skracanie basenów to omijanle
prawa - hruierdzi MSW w reakcll na
nasz artykul, w którym oplsaliśrrry,
jak zarządcy plywalni zmnieiszają
ich dlugośó' Ę zaoszczędzió na ra_
townikach.

Ał-EK$AN*ER GURGIJL
JAR0SŁAW sln0Rowlcu

Wszystko przez nrzporądzeńą kto-
re weszło w życie w 2012 r. Zgodnie
z nim.na basenach do 25 m długości
powinien być co najmniej jeden ra-
townik. od tego czasu zarządcy pĘ-
walni zauęliinteryretowacje 

"po 
swo

jbmu'', uznając, że w;rstarcryjeden.
W efekcie kilka pływalni w kĘu (w
Brzesku, Bochni, Krrrśnie, Krakowie)
skróciło nieckę o kilka cenĘ,.rnetńw
(poniżej 25 m), doklejając pĘrtki lub
montująp naldadki ze sztucarcgo tW}
rzywa. Dzięki temu unikali zatrud-
nienia dodatkowych ratov'rnikóv.

Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nychjednoznaczńe ocenia te prak-
tyki: - Rozporządzenie nie pozwala
na skracanie niecek basenowych za
pomocą montowanych nakładek i in-
nych podobnych urządzeń. Skraca-
nie basenólv to omijanie prawa - in-
formujeMałgorzataWofullaĘrzecz-
niczkaMSW.

- JeŚli na takiej pfwatni dojdzie do
wypadku' śledcry nie będzie rozpa-
hywal tego, crybasenzostalwtakilub
inny sposób skrócony. Dla bieg;łych
sądowych najważniej sze będą para-
meĘnieckirłpisarre do prrrjektu bu-
dowlarrego. JeŚli powstałajako 25-me
tnrwą !o taĘ pozosĘją bezwz$ędu
na zniarry - mówi Iwona Michnievricz
z Rabolłnictwa W'odnego RP. Tego sa-
mego zdaniajestministerstwo: - Prze
róbki nie zmieniają długości kon-
strukcyjnej niecekbasenov6rch okre
Ślonej w dokumentacji budowlanej
pĘwalni - podkreśla Woźniak.

Realia sąjednak takie, że to gmi-
ny, szukając oszczędności same na-
mułłiają zarządc&v pływalni na sloa-
cańe basenów. - Zarządca powinien
przed radą gminy postawić sprawę
jasno: albo dacie pieniądze na ra-
townikóvr' albo sami bierzcie odpo-
wiedzialnoŚć za bezpieczeństwo.
Znam z Polski poryĘwne przykłady
w alki z tąb ezmyŚlną interp retacj ą
-mówiMichnieyńcz. '

Agnieszka Bobeą dyrektor za-
brzańskichpływalni(woj. śląqkie)' ktćF
rau siebie nabasenie kńtszyrn niż
25 m zatrudnia dwóch-trzech ratow-
ników, radzi wykonanie aud5rtu bez-
pieczenstwafuvalniiudaniesięznim
do gminy. Wtedy to na urzędników
spada odpowiedzialność. jeśli na pĘ-

walni zdala' śęwypadeĘ a nie za-
budnĘdodatkowychratowrrików.

Zarórn'no saniych zarądców,
j ak i przepisy krytykuj ą Graryna
i Marek Kosibowie, autarry l<sfi-
ki o utonięciach na krako-wskich
layt;rchpĘtvalniacn w bhch 1995-
-2006. - obecnie obsłu$a stano-
wiska ratovrni czĘo, a tabe |icz-
ba cąmności, które nale4lwyko
nać w fuakcie resuscytacji, jest tak
dużą że jeden cżowiek ni$dy so
bie z tym nie poradzi Nie mówiąc
o Ęm, żejeden ratownik nie po-
trafi nawet umiejętnie obserwo-
wać te$o, co się dzieje napłyrral-
ni-mówią.

- U_wazarą że gdyby na pbwal-
ni było dwoch ratowników zamiast
jednego, zwhszcza na tak $ębokim
basenie, to do t'ej hagedii ńgdyby
nie dosżo - mówiAnna Dzikowska-
Jej 42:letni mąp utonął w grudniq
trenując nurkoyanie na basenie
ldubotłyrnlfuor5ll(laków Wprąr
sĄm Ęodniu prokruahrra zaczrie
przesłuchania śviadków.

Ministerstwo nie wyklucza no
weluĄitozprzszsnĘj"ślimąj-
dą sĘ konkrefuie pomysĘ. Do dys-
kusji zaprasza złrrz'ajenw pĘwaL
ni oraz śrrcdowisko ratowników.
- Czekamyna ieh srgestiew tej spra
wie, końc4yrzecmiczka MSW *


